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Informações Sobre o Ensino Remoto

Diante do cenário de pandemia mundial e da 
consequente necessidade de distanciamento social, a 
UFPel elaborou um novo calendário, no qual são 
ofertadas disciplinas obrigatórias e optativas, que 
serão realizadas remotamente durante esse período.

Neste material de apoio, produzido pelo grupo 
PET Computação,  são disponibilizadas informações 
relacionadas aos cursos de Ciência da Computação e 
de Engenharia de Computação da UFPel.



Calendário 2021
Até a presente data de publicação deste guia, a 

UFPel continua realizando suas atividades de forma 
remota. O segundo  semestre de 2021 corresponde ao 
semestre letivo 2021/1. O calendário acadêmico está 
disponível no link abaixo:

https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendario-academico-2021/

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
secretaria da computação através do e-mail  
secretaria@inf.ufpel.edu.br, com o colegiado através 
do telefone (53) 3284-3860 ou com o coordenador de 
seu curso:

>> Ciência da Computação:
Prof. Guilherme Tomaschewski Netto 
(guilherme.netto@inf.ufpel.edu.br)

>> Engenharia da Computação:
Prof. Alan Carlos Junior Rossetto 
(alan.rossetto@inf.ufpel.edu.br) 

Acesse também o Portal da Computação 
wp.ufpel.edu.br/computacao/ para ficar atualizado com 
as novidades do curso e da universidade.

Contato com o curso

mailto:secretaria@inf.ufpel.edu.br
https://institucional.ufpel.edu.br/servidores/id/174884
https://wp.ufpel.edu.br/computacao/


Plataformas da UFPel
>> Cobalto

É o sistema de cadastro e informações aos alunos. 
Aqui o aluno pode acompanhar toda sua vida 
acadêmica, incluindo disciplinas, histórico de notas, 
frequência, entre outras informações. O Cobalto pode 
ser acessado através do site: cobalto.ufpel.edu.br/ ou 
através do aplicativo Cobalto - UFPel, disponível para 
Android e IOS. No dia de sua matrícula você receberá 
instruções de como acessar o sistema.

 >>  E-aula
Para os semestres remotos, a UFPel disponibilizou 

um novo ambiente virtual de aprendizagem, onde é 
possível acompanhar as disciplinas. Para acessar a 
plataforma, utilize os mesmos dados do Cobalto, no 
link: e-aula.ufpel.edu.br/

Para melhor usabilidade em 
Smartphones, você pode utilizar o 
e-aula no aplicativo moodle. 
Adicione o link acima dentro do app.

https://cobalto.ufpel.edu.br/
https://e-aula.ufpel.edu.br/


Avaliações
Fica a cargo de cada professor decidir a forma de 

avaliação de cada disciplina, podendo optar por 
avaliações virtuais, trabalhos, envio de atividades por 
meio de fotos, etc. Por isso, é importante ficar atento 
ao e-aula e em seu email acadêmico para não perder 
nada. A média semestral mínima para aprovação sem 
exame é 7,0 (sete). Tendo uma média inferior a 7,0 
(sete) e igual ou superior a 3,0 (três), o aluno poderá 
efetuar um exame. Para aprovação com exame é 
preciso alcançar média igual ou superior a 5 (cinco), 
sendo feito o seguinte cálculo: (nota final do semestre 
+ nota do exame) dividido por 2. Vale ressaltar que 
para aprovação o aluno deve estar com a presença 
superior a 75%, caso contrário resultará na 
reprovação do mesmo.

Os alunos ingressantes no curso de Computação na 
UFPel recebem um email exclusivo 
(fulano@inf.ufpel.edu.br) para uso acadêmico. Caso 
ainda não possua este e-mail, aguarde que em breve 
será repassado a você.

E-mail

mailto:fulano@inf.ufpel.edu.br


PET Computação

Este grupo é formado por alunos dos cursos de 
Ciência da Computação e Engenharia da Computação 
da UFPel e tem o objetivo de desenvolver atividades 
de qualificação dos cursos e da área de Computação. 
Isto é realizado por meio de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, além de prestar apoio aos 
discentes, aumentando seus vínculos com o curso 
através de projetos e eventos. Acompanhe o grupo PET 
pelos links:: 

>> Site: wp.ufpel.edu.br/petcomp/

>> Facebook: www.facebook.com/petcomputacaoufpel/

>> YouTube: www.youtube.com/PETComputaçãoUFPEL

>> Conheça o grupo: wp.ufpel.edu.br/petcomp/equipe/

https://wp.ufpel.edu.br/petcomp/?fbclid=IwAR1eOgPTfYZcMf7TSy0nkWdmF-vIk20Zk1YUALWIPRZQ_Q-z5X2drX5ymug
https://www.facebook.com/petcomputacaoufpel/
http://www.youtube.com/PETComputa%C3%A7%C3%A3oUFPEL
http://wp.ufpel.edu.br/petcomp/equipe/


Diretório Acadêmico 
Blaise Pascal

 (DABP)

O Diretório Acadêmico Blaise Pascal é a 
organização estudantil que representa os alunos dos 
cursos de Ciência da Computação e Engenharia da 
Computação da UFPel. Formado por estudantes 
destes cursos, é uma instância importante para defesa 
dos interesses dos estudantes e para proposição de 
alternativas para os mais diversos problemas no 
dia-a-dia acadêmico. Acompanhe o DA no:

>> Facebook: www.facebook.com/dabpcomp/

>> Instagram: www.instagram.com/dabp_computacao/

https://www.facebook.com/dabpcomp/reviews/
http://www.instagram.com/dabp_computacao/


Grupos da Computação
Sabemos que durante o isolamento social, manter 

o convívio com a universidade, com os demais alunos, 
com os professores e com os técnicos administrativos 
é muito importante, mesmo que de forma virtual. Para 
não se ausentar da Universidade neste período, fique 
ligado no grupo da UFPel e da Computação no 
Facebook.

Para você que quer um contato mais próximo com 
seus colegas de curso, criamos um servidor no Discord 
para a Computação, onde você pode trocar ideias com 
seu grupo de aula e também marcar aquela jogatina! 

Facebook:

>> Página UFPel: www.facebook.com/ufpel/

>> Grupo UFPel: www.facebook.com/groups/ufpel/

>> Grupo Computação: 
www.facebook.com/groups/computacao.ufpel/

Instagram:

>> Instagram Computação: 
www.instagram.com/computacao.ufpel/

Discord da Computação:

>> discord.gg/akn5wV7

https://www.facebook.com/ufpel/
https://www.facebook.com/groups/ufpel/
https://www.facebook.com/groups/computacao.ufpel/
https://www.instagram.com/computacao.ufpel/


Programa de Auxílios
Os programas de apoio aos estudantes são um 

dos instrumentos destinados a aumentar a eficiência 
do sistema universitário, pois refletem na permanência 
e na qualidade da formação do aluno.

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 
disponibiliza aos alunos inscrições para os seguintes 
benefícios: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, 
Moradia Estudantil, Auxílio Moradia, Auxílio 
Pré-Escolar, Auxílio Deslocamento.

Considerando o contexto de pandemia, está sendo 
ofertado o auxílio Internet, cujo objetivo é diminuir 
barreiras relacionadas ao acesso a este meio de 
comunicação.

As condições e documentos necessários para 
solicitar os benefícios podem ser encontrados no 
Edital da PRAE: wp.ufpel.edu.br/prae/editais/.

Contato da PRAE:

>> ci.prae.ufpel@gmail.com

http://wp.ufpel.edu.br/prae/editais/
mailto:ci.prae.ufpel@gmail.com


GUIA DO ALUNO
SEMESTRE COVID

Esperamos que este material auxilie a 
todos(as) e que tenhamos um ótimo semestre!

Com carinho, PET Computação UFPel.

                  


